HABITAÇÃO QUILOMBO KALUNGA
Conceito e Partido Arquitetônico
O desaﬁo de se criar uma habitação Quilombola passa pelo
entendimento dos conceitos de Território, do Sujeito e do Tempo.
A comunidade Kalunga está localizada na região nordeste do
estado de Goiás nos vales e vãos do Planalto Central e tem como
pano de fundo o cerrado com suas árvores contorcidas, rios e
riachos. Mas, a deﬁnição de território vai além dos aspectos
geográﬁcos e extrapola delimitações institucionalizadas. O
processo de territorialização está relacionado à apropriação do
espaço, da terra e o que ela representa para determinado grupo.
Os aspectos subjetivos e culturais são os principais condutores de
tal processo, ou seja, a relação do Sujeito com o Território através
do Tempo conduz a apropriação do espaço.
A relação do povo Kalunga com o território ocorre em diferentes
esferas, a do o conhecimento da geograﬁa, do clima, da chuva e
do conhecimento da vegetação. O plantar vem antes da primeira
chuva. Ser Kalunga é ter a sabedoria de como se relacionar com o
mundo selvagem, sabedoria essa passada através das gerações.
Logo vem a chuva e no seu tempo cada planta estará pronta pra
colheita, e com a colheita vem a celebração, os rituais, as festas,
as folias, as danças, casamentos e batizados. Para os moradores
do Sítio Histórico, Kalunga signiﬁca “lugar sagrado que não pode
pertencer a uma só pessoa ou família”. O sentimento de
comunidade é essencial na vida e nas atividades dos Kalungas e o

sítio é o grande quintal Kalunga. É onde as experiencias
acontecem e os saberes são perpetuados, criando assim o
sentimento de pertencimento da comunidade.
Outro aspecto fundamental na cultura Kalunga é o trilhar. Antes
do advento da tecnologia e do transporte, que mudaram
completamente a noção espacial em nossas sociedades, as
distâncias faziam parte da vida, assim como a arte de perceber as
transições, os contextos e o trilhar.
Cada jornada do povo Kalunga trouxe não só histórias duras, mas
também trouxe e a generosidade dos forasteiros, a capacidade
de conﬁar nos percursos e no desconhecido, a conﬁança em sí
mesmos, e a sabedoria dos silêncios do trilhar. “Em um mundo de
viajantes, todos somos também anﬁtriões, pois este que hoje viaja
e recebe um abrigo de um estranho também amanhã pode se
tornar abrigador e receber o forasteiro, que pela sua porta passa”.
Segundo a sabedoria Kalunga, é “mais rico o homem que pode
viver os meios, do que o que alcança rapidamente o ﬁm”. O projeto
desenvolvido utiliza esse conceito de base. A habitação proposta
é entregue em seu “meio,” permitindo que cada família construa e
reconstrua seu ﬁm, para se adequar ao tempo de sua jornada. O
trilhar acaba se tornando também no lar, onde pode se organizar
e crescer conforme as transições de vida e de família. A forma em
cruz estabelece espaços de convivência e espaços de receber o
viajante, acolher e ser acolhido, trilhar e deixar crescer. A planta
em cruz estabelece espaços de silêncio, à exemplo do silêncio
do trilhar do povo Kalunga. A planta em cruz é uma implantação
radial, que estabelece uma transição do fora para dentro, tirando

as linhas do que é exterior e do que é interior. Ao optar por essa
implantação, colocamos a convivência como centro do projeto,
como coração dessa radialidade, e discutimos a transição do
espaço externo para o interno como uma maneira de honrar a
territorialidade do povo Kalunga. A habitação proposta tenta
estabelecer uma estrutura para a memória, que cria raízes no
meio, mas que pode se desenvolver para os quatro cantos.
A planta em cruz também poderia ser intitulada de planta
encruzilhada. A encruzilhada, elemento fundamental e presente e
diversas culturas, é tanto um espaço de encontro quanto de
passagem. Para os Bantos, segundo Luiz Antonio Simas, “a
encruzilhada não é um lugar onde ﬁca você ou o outro. Na
encruzilhada você aprende que é você com o outro”. Tal como a
encruzilhada é um lugar de disponibilidade, a planta proposta
também se organiza por esse conceito, disponível pra ser o que
quiser, pra ir aonde quiser, viver suas potencias, contradições e
crescimento. O conceito de encruzilhada diz que não há apenas
um caminho, ele rompe com binarismos e com a visão polarizada
dos dias atuais e nos ensina, dentre outras coisas a reaprender.
Pois a encruzilhada é a possibilidade de trilhar novos caminhos,
enxergar novas perspectivas.
Esse projeto acredita que cada vez mais deve ser ampliado o
acesso à infraestrurura e tecnologia. Nossa proposta abraça a
cultura, e ao mantê-la, acreditamos na manutenção de
conhecimento,de festejo, de dança, reza, folia, histórias, e de
memória, sempre tão presente no relato Kalunga.
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Foi considerado o Desenho Universal para o dimensionamento
das áreas internas da habitação. Assim evitando a necessidade de
se criar um projeto especial para pessoas com deﬁciência. O
desenho universal é sinônimo de respeito ao outro e assegura
que todos possam usufruir com segurança os diversos espaços
construídos independente de idade, habilidade ou situação.
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A habitação entregue tem 55m2 de área computável e a
expansão pode ser feita em 2 etapas. Ocupando uma das
diagonais disponíveis a habitação alcançará 62,5m2. E ocupando
as duas diagonais disponíveis, 70m2.
O piso elevado do solo e o beiral generoso permite que a
expansão seja feita utilizando técnicas locais como a taipa.
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METODOLOGIA CONSTRUTIVA
O sistema construtivo da unidade habitacional proposta foi
pensado para que possa ser executado e ampliado com
facilidade pela própria comunidade e é constituído basicamente
por quatro partes.
A primeira é uma laje de piso em concreto, elevada 40cm do
solo com rampas de acesso em concreto e dois tipos de pilares:
Pilares maciços em concreto para sustentação da laje forro e
quatro pilares em blocos de concreto preenchidos com graute e
ferragens montados de forma a criar um vão interno para
passagem de tubulação de captação de águas pluviais. Estes
pilares em blocos de concreto tem a função de sustentar o
telhado.
A segunda parte consiste no conjunto de alvenarias em blocos de
concreto para conformação do layout mínimo da casa. Neste
conjunto podem ser acrescentadas novas alvenarias (inclusive de
taipa) sobre os trechos livres de piso para futura expansão da
unidade habitacional.

A terceira parte consiste na laje forro que cobre a planta em cruz
e o trecho de laje mais baixo (pé-direito 2,50) que cobre o
banheiro e forma uma platibanda mais alta para proteção da caixa
d'água.
A quarta e última parte consiste na cobertura geral da casa
formada por duas treliças de madeira em cruz que sustentam um
telhado cerâmico de quatro águas, constituindo então uma
cobertura em quadrado perfeito. A cobertura, por ser
independente do sistema de pilares da laje forro, ﬁca em nível
mais alto permitindo uma melhor ventilação e dando unidade
estética ao conjunto.
Com este sistema construtivo se pretende obter uma construção
sólida, organizada, faseada e racional, ao mesmo tempo que
preserva características próprias das construções quilombolas e
as combina com um conceito estético moderno e um simbolismo
intrínseco às tradições dessas comunidades.

COBERTURA EM
TELHA CERÂMICA

LAJE FORRO

EXPANSÃO
EM TAIPA

ALVENARIA EM
BLOCO DE CONCRETO
PILAR EM BLOCO
DE CONCRETO

PISO ELEVADO
DO SOLO
FOGÃO À LENHA

SUSTENTABILIDADE
Prezando pela simbiose entre os kalungas e a terra, o projeto
prevê um ciclo fechado através de sistema de coleta e reuso de
águas, juntamente com o tratamento do esgoto gerado na
residência para maior autonomia e menor impacto ambiental.

O processo se inicia no biodigestor, que através dos resíduos
orgânicos como dejetos humanos e restos de alimentos, trata o
esgoto da casa por processo anaeróbico utilizando da luz solar.
Resultante desse processo de decomposição são gerados o
biogás e o biofertilizante, sendo o primeiro um substituto ao gás
de cozinha convencional, reforçando a autonomia da população e
o biofertilizante formado pelos resíduos orgânicos após a
secagem sendo rico em nutrientes.

Para fechamento do ciclo do biodigestor, a parcela líquida gerada
pelo processo é utilizada através valas de inﬁltração
subsuperﬁcial para irrigação da horta, sendo assim, além fazer
reuso da água, também se garante a irrigação do plantio mesmo
em períodos de seca.
Com isso, é criado um ciclo fechado entre plantar, comer,
descartar, gerar gás para prepar o dos alimentos e água para as
plantações.
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